God sommer fra oss i Lier idrettslag
Endelig er sommeren her. Sola skinner, vannet nærmer seg akseptabel temperatur selv for
en frysen daglig leder og koronaviruset er på vei mot nederlag.
Etter et utrolig spesielt år, har vi nå frem mot sommeren tatt noen skritt mot en mer normal
hverdag. Aktivitetsnivået øker, flere og flere kan møtes på anleggene våre, og barn og unge
har igjen fått spille kamper! Det er jo, tross alt, morsomst med kamp J
Til høsten blir fokuset å holde på entusiasmen vi nå rir på, sørge for at alle bidrar til å unngå
nye smittebølger og deretter sakte, men sikkert hente tilbake de som ikke har funnet
motivasjon til å holde på med idrett under strenge smittevernsregler.
I tiden fremover vil idrettslaget, både på banen og utenfor, bli en svært viktig faktor for at
ungdommen igjen skal finne sosiale arenaer der de både får utfordret seg fysisk, men også
finner glede og samhold som gir det psykiske en boost.
Meld gjerne på barna deres på våre aktivitetslørdager i august;
Lørdag 7.aug gjennomfører vi dagen ved E-sporthuset på Lierskogen, hvor e-sport naturlig
nok har hovedfokus. Lørdag 14.aug er vi på Tranby idrettspark. Det er fortsatt ledige plasser,
påmelding via; https://lieropplevelser.no/opplevelser/restplasser-sommerskole-2/
Vi i Lier IL ønsker å takke våre frivillige for utrettelig innsats gjennom vårsesongen, og gleder
oss til å se dere alle tilbake på banen, i hallene, i løypene og ved skjermene til høsten igjen.
Det er også på sin plass å sende en stor takk til våre medaljesponsorer, som har stått ved vår
side gjennom krevende tider. Sponsorene våre er svært viktige for oss, så vi oppfordrer alle
til å lese igjennom hvilke medlemstilbud dere får via våre samarbeidspartnere;
https://lieridrettslag.weborg.no/Lier-IL/Toppmeny/Vare-hovedsponsorer.html
Da gjenstår det bare for oss å ønske dere alle en riktig god sommer!
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